
 

Com o objetivo de disseminar a informação jurídica encaminhamos, abaixo, os Atos Oficiais do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, indexados pela equipe da Biblioteca da EMERJ/TJ e publicados no 
dia 19 de dezembro de 2017, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 
Conheça outros Atos do PJERJ; Provimentos, Resoluções etc. que estão disponibilizados no site do 
Tribunal de Justiça; www.tjrj.jus.br, em Consultas > Legislação > Atos Oficiais do PJERJ. 

Os Boletins do Serviço de Referência Bibliográfica e Atendimento ao Usuário estão disponíveis na 
página da Biblioteca no endereço eletrônico: www.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos 
Oficiais do PJERJ. 

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

AVISO CGJ 822/2017 19/12 

Dispõe sobre o cumprimento das rotinas de autuação 
e juntada de petições, procurações e 
substabelecimentos, e a realização da imperiosa 
atualização no respectivo cadastro do processo no 
sistema informatizado, seja nos feitos físicos ou 
eletrônicos, e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 32. 

AVISO CGJ 823/2017 19/12 

Avisa aos Juízes de Direito com competência para a 
matéria de Infância e Juventude referente ao 
adolescente em conflito com a lei sobre as inspeções 
bimestrais em unidades de internação e semiliberdade 
e os relatórios de inspeção semestral, e dá outras 
providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 33. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/
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http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=205046&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=205047&integra=1


AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 21/2017 19/12 

Avisam aos Desembargadores, Juízes de Direito com 
atribuição em Dívida Ativa, Membros do Ministério 
Público, representantes da Defensoria Pública, 
Advogados, Chefes de Serventias Judiciais que 
detenham a referida atribuição e seus respectivos 
Substitutos que os depósitos judiciais de valores 
referentes a tributos federais relacionados a processos 
no exercício da competência delegada deverão ser 
efetuados exclusivamente junto à Caixa Econômica 
Federal, na exata dicção da Lei n. 9.703/1998, 
Decreto n. 2.850/1998, Decreto n. 2.924/1999 e da 
Instrução Normativa SRF n. 141/1998, devendo, 
outrossim, ser providenciada a transferência à referida 
instituição financeira dos depósitos judiciais e 
extrajudiciais de tributos federais, realizados em 
outras instituições, de acordo com o que dispõe o 
artigo 2º da Lei Federal n. 12.099/2009. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 2. 

AVISO TJ 23/2017 19/12 

Avisa aos Magistrados do Poder Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro sobre o Ofício-Circular nº 
030/CED/2017 do CNJ, dirigido à Presidência desta E. 
Corte, objetivando informar que após a inclusão das 
cooperativas singulares de crédito, passarão a integrar 
a base de dados, para fins de pesquisa no Sistema, as 
distribuidoras, corretoras de valores mobiliários e 
agentes autônomos de investimentos, bem como 
acerca da criação de nova funcionalidade relativa à 
conta-salário. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 10/2017 19/12 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-
creche do período da comprovação da renovação de 
matrícula em creche ou estabelecimento particular de 
ensino legalmente constituído, onde se encontra 
matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 
das mensalidades para o exercício de 2018.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 69, p. 15. 

AVISO TJ/DGPES 11/2017 19/12 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 
recebem auxílio-educação o período de cadastro para 
percepção do benefício no exercício de 2018. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 69, p. 16. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN95/2007 19/12 

Convênio de cooperação para criação do Posto da DC-
Polinter no Tribunal de Justiça entre a Secretaria de 
Estado de Segurança e o Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 69, p. 17. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=205033&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=205034&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204727&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204728&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=146260&integra=1


PARECER CGJ SN41/2015 19/12 
Dispõe sobre consulta acerca do Provimento CNJ nº 
42/2014 - Parecer. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 69, p. 35. 

PROVIMENTO CGJ 68/2017 19/12 

Dispõe sobre a extinção da Central de Cumprimento 
de Mandados dos Juizados Especiais Cíveis da 
Comarca da Capital e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 27. 

PROVIMENTO CGJ 69/2017 19/12 

Dispõe sobre atuação das Centrais de Cumprimento 
de Mandados, dos Núcleos de Auxílio Recíproco de 
Oficiais de Justiça Avaliadores; define as suas relações 
com os cartórios no período do recesso forense; e dá 
outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 28. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 22/2017 19/12 
Nomeia o prédio anexo ao Fórum da Comarca de Nova 
Friburgo, de "Juiz José Gandur Helayel Barucke". 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 23. 

 

 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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